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    RIGTIG GODT NYTÅR TIL ALLE JER 

Vi har taget fat på et nyt år – 2020 – og vi glæder os til at se, hvad 

det nye år bringer. Vi ved, at dejlige aftener med god mad og musik 

igen i år vil være en del af det. 2010 var første år med Mad&Musik 

og 2020 bliver dermed jubilæumsår. Vi har gennem alle årene 

mærket en stor opbakning, som vi håber fortsætter, da det er 

drivkraften, der giver os energi til at blive ved.  

Vi lægger ud lørdag den 1. februar, hvor vi får besøg af Alberte 

Winding og Andreas Fuglebæk. Alberte udgav i efteråret sin 

erindringsbog ”Kastevind” og tog dernæst på turné med sit band 

med nye og gamle numre fra sit store repertoire. Nu er turen 

kommet til de mere intime koncerter med hyggestemning og plads 

til de små fortællinger i øjenhøjde med publikum. Lykkebjerg er med 

på denne tur. Alberte optræder med sin mand, guitarist, sanger og 

producer Andreas Fuglebæk. Alberte siger selv om disse koncerter:  

”En duo koncert skal helst mærkes som en fortrolig samtale, eller 

som gamle venner i en velkendt stue, et sted at blive set og holdt 

af”. Alberte og Andreas evner at spille sig ind på den del af livet, der 

er poetisk, og man går aldrig fra en intim koncert med det 

musikalske makkerpar, uden at mærke hjertet banke på ny. Med 

sange om barndom, ungdom og det voksne hjertes vildveje, bundet 

sammen med en hel del sjove anekdoter, er en duo koncert med 

Winding og Fuglebæk proppet med varme og genkendelig erfaring 

med livets ned- og især -opture. Lyt til en af Albertes dejlige sange 

her: https://www.youtube.com/watch?v=d7ykFuzt4a8 

Det vil som altid være muligt at deltage i spisning inden koncerten 

bestående af forret og buffet efterfulgt af kaffe og dessert. Spisning 

starter kl. 18 med adgang fra kl. 17.30. Vi fordeler pladserne, men 

vil meget gerne vide, om man har problemer med trapper, da nogle 

af pladserne til spisning foregår på førstesalen i Hønsehuset. 

Koncerten starter kl. 20.30 i Laden med adgang fra kl. 20. Billetter 

bestilles på info@lykkebjergfeie.dk eller via www.lykkebjergferie.dk. 

Prisen for Mad&Musik er 400 kr. Prisen for musik alene er 200 kr. 

Vi ses til gode oplevelser på Lykkebjerg.                                                                                    

Vel mødt, Gitte og Niels Henrik 

MUSIKPROGRAM 

2020 

 

LØRDAG DEN 1. FEBRUAR 

ALBERTE WINDING 
DUO 

LØRDAG D. 21. MARTS 

EDDIE SKOLLER 

”NOSTALGI ER IKKE HVAD           
DET HAR VÆRET” 

 

SØNDAG DEN 16. AUGUST 

JANE & SHANE – 

FRILUFTSKONCERT 

Programmet for 

efteråret 2020 følger 

senere. 

 

 

 

 

 

GHITA NØRBY,  LARS 
HANNIBAL, MICHALA 
PETRI 

 

Fredag den 17. november 

LASSE & MATHILDE 
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